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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1

1.2

1.3

Identifikátor výrobku
Název:

(styren)
Identifikační číslo:
Neuvedeno směs
Registrační číslo:
registrační číslo složky styren: 01-2119457861-32-xxxx
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití:
Stěrková hmota
Nedoporučená použití:
Nejsou uvedena
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dovozce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Telefon:
Odborně způsobilá osoba:

1.4

Polyesterový tmel

H.krejsova@seznam.cz

Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha
(nepřetržitě) +420-224919293
+420-224915402
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
Celková klasifikace směsi:

Směs je klasifikována jako nebezpečná

Nebezpečné účinky na zdraví:

Zdraví škodlivý při vdechování, nebezpečí vážného poškození zdraví při
dlouhodobé expozici vdechováním, dráždí oči, dýchací orgány a kůži
Není klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí .

Nebezpečné účinky na životní
prostředí.
Fyzikálně-chemické účinky
2.1

Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace dle 67/548/EHS

2.2

Hořlavý
Klasifikace

R-věty

Xn
Xi

R10
R20-48/20
R36/37/38

Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

R-věty

R10 Hořlavý
R20 Zdraví škodlivý při vdechování.
R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví
při dlouhodobé expozici vdechováním.
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
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S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23 Nevdechujte páry/aerosoly
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní
nebo nebezpečné odpady.

S-věty

2.3

2 / 10

Další nebezpečnost
Směs ani složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB, složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu
vedeny v příloze XIV nařízení REACH, ani na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1
3.2

Látky
Výrobek je směsí
Směsi

Identifikátor složky

Koncentrace
/ rozmezí
koncentrace

Styren

10-25 %

Hliník práškový,
stabilizovaný

1-2,5 %

Solventní nafta (ropná),
lehká, aromatická*

0.1-1 %

Indexové číslo
Číslo CAS
Číslo ES
601-026-00-0
100-42-5
601-026-00-0

013-002-00-1
7429-90-5
231-072-3
649-356-00-4
64742-95-6
265-199-0

Klasifikace
67/548/EHS
R10
Xn R20
Xn, R48/20
Xi, R36/37/38
Xn, R65

Klasifikace
Klasifikace
1272/2008
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Asp. Tox. 1

H226
H332
H372
H319
H315
H335
H304

F, R11-15

Water-react. 2
Flam Sol. 1

H261
H228

Xn, R65
R67
Xi, R38
N R51/53
R10

Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
Flam liq. 3

H304
H336
H315
H411
H226

* Obsahuje méně než 0,1 % benzenu
Plné znění R-vět, H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1

Popis první pomoci
Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin
po nehodě .
Osoba, provádějící první pomoc se musí sama chránit.
Zasažené dopravit z nebezpečného prostředí a položit.
P i nepravidelném dechu nebo zástav dechu provést umělé dýchání.
Neprodlen odstranit části od v znečistěné produktem.
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo máte-li pochybnosti, vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte jí informace
z tohoto bezpečnostního listu.
Při nadýchání:
Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klid, zabránit prochlazení. Při zástavě dechu,
nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic.
Při styku s kůží:
Znečištěný oděv okamžitě svléknout. Postiženou pokožku intenzivně oplachovat vodou a
mýdlem. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
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Při zasažení očí:

4.2
4.3

Postižené oko intenzivně vyplachovat velkým množstvím tekoucí vody nejméně 15 minut při
násilně otevřeném víčku. Vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití:
Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je
při vědomí), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
toto označení, nebo etiketu.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Obsahuje látku, která při požití a vniknutí do plic může způsobit dýchací potíže, otok plic.
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodná hasiva:
Oxid uhličitý, hasící prášek, tříštěný vodní proud. Na větší požár tříštěný vodní proud.
Nevhodná hasiva: Plný proud vody
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při požáru mohou vznikat toxické plyny a výpary.Zamezit vdechování směsi nebo vedlejších produktů hoření.
Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolýzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.
Pokyny pro hasiče
Používat ochranné vybavení v závislosti na charakteru požáru.
Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou.
Kontaminovaná voda nesmí vniknout do kanalizace.
Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat podle platných předpisů .

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1

6.2

6.3

6.4

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používat základní ochranné pomůcky (kapitola 8). Zajistit dostatečné větrání. Dodržovat běžné pracovní a
hygienické předpisy. Zamezit kontaktu s kůží a očima. Nevdechovat plyny/páry/aerosoly. Chránit před zdroji
zapálení.
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit kontaminaci životního prostředí, úniku do povrchových vod a kanalizačního systému, pomocí sorpčního
materiálu
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Kontaminovaný materiál deponovat do vhodného obalu a likvidovat jako nebezpečný odpad.
Nesplachovat vodou nebo čistícími prostředky, obsahujícími vodu. a
Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1

Opatření pro bezpečné zacházení
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte pracovní
předpisy. Zajistěte přiměřené větrání pracovního prostoru.
Zabraňte úniku přípravku do životního prostředí. Přechovávejte pouze v nádobách, které odpovídají originálnímu
balení. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku.
Upozornění k ochran před ohněm a explozí:
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit.
Páry mohou se vzduchem vytvářet exploze schopné směsi.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.
Používat přístroje/armatury chráněné proti explozi a nástroje, které nejiskří.
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Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Přechovávat jen v původním obalu.
Upozornění k hromadnému skladování:
Přechovávat oddělen od oxidačních činidel.
Skladovat oddělen od potravin.
Další údaje k podmínkám skladování:
Skladovat v dob e uzavřených nádobách v chladu a suchu.
Nádobu přechovávat jen na dobře větraném místě
Chránit před horkem a přímým slunečním zářením.
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit.
·Doporučená skladovací teplota: < 30 °C
Specifické konečné / specifická konečná použití
Neuvedena

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky
8.1

Kontrolní parametry
Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění
Název látky (složky):
CAS
PEL mg/m3
NPK-P mg/m3
Styren
100-42-5
100
400

Limitní hodnoty ukazatelů biologických
neuvedeny
testů (432/2003 Sb., příloha 2):
Styren (CAS: 100-42-5)
DNEL
orálně
Dlouhodobá expozice – systémový účinek
dermálně Dlouhodobá expozice – systémový účinek
DNEL

inhalačně

Akutní/krátkodobá expozice – lokální účinek
Akutní/krátkodobá expozice – systémový
účinek
Dlouhodobá expozice – systémový účinek

PNEC

STP
Voda

sediment

8.2

5 mg/l (-)
0,028 mg/l (sladká přírodní)
0,0028 mg/l (mořská)
0,04 mg/l (občasný únik)
0,614 mg/kg (sladký přírodní)
0,0614 mg/kg (mořský)
0,2 mg/kg (půda dw)

Poznámka
I = dráždí sliznice (oči,
dýchací cesty) resp. kůži

2,1 mg/kg bw/day (běžná populace)
343 mg/kg bw/day (běžná populace)
406 mg/kg bw/day (pracovníci)
182,75 mg/m3 (běžná populace)
306 mg/m3 (pracovníci)
174,25 mg/m3 (běžná populace)
289 mg/m3 (pracovníci)
10,2 mg/m3 (běžná populace)
85 mg/m3 (pracovníci)

Půda
Omezování expozice
Minimalizovat úniky při manipulaci, zajistit dostatečné větrání pracovišť.
Zajistit dodržení příslušných hygienických limitů. Před pracovní přestávkou nebo koncem pracovní doby umýt
ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Potřísněný oděv
okamžitě svléknout. Preventivně ochránit pokožku pomocí krému.
Omezování expozice pracovníků
Ochrana dýchacích cest:
Při trvale bezpečném dodržování limit stanovených pro pracoviště nejsou
nutná speciální opatření.
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při
intenzívním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na
okolním vzduchu. Filtr A/P2
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Ochrana očí:
Ochrana rukou:

Uzavřené ochranné brýle
Ochranné rukavice
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a
degradace.
Před každým použitím rukavic je nutno zkontrolovat jejich nepropustnost.
Pro preventivní ochranu rukou se doporučuje používání prostředků na ochranu
kůže.
Materiál rukavic
Fluorkaučuk (viton)
Doporučená tloušťka materiálu: ≥ 0,7 mm
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích,
která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a
je nutno udělat před použitím zkoušku.
Doba průniku materiálem rukavic
Hodnota permeability: úroveň ≤ 6 (≥ 480 min)
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem
ochranných rukavic.
Nevhodné jsou rukavice z následujícího materiálu:
přírodní kaučuk (latex)
chloroprenový kaučuk
Nitrilkaučuk
Butylkaučuk
Rukavice z PVC
Ochrana kůže:
Pracovní ochranné oblečení
Omezování expozice životního prostředí
Obaly opětovně dobře uzavírejte. Zabraňte úniku do půdy a vody. Při práci používejte doporučený návod k použití.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1

9.2

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled:
Kapalná, stříbrná
Zápach:
Charakteristický
Prahová hodnota zápachu:
Není použitelné.
pH (při 20°C):
informace není k dispozici
Bod tání / bod tuhnutí (°C):
Informace není k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):
145
Bod vzplanutí (°C):
31
Rychlost odpařování
Informace není k dispozici
Hořlavost:
Stanovuje se pouze u tuhých látek
Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.): 8,9
dolní mez (% obj.): 1,2
Tlak páry
Informace není k dispozici
Hustota páry
Informace není k dispozici
Hustota
1,8 g/cm3 při 20 °C
Rozpustnost
Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:
Informace není k dispozici
Zápalná teplota:
480
Teplota rozkladu:
Informace není k dispozici
Viskozita:
Informace není k dispozici
Výbušné vlastnosti:
I když produktu nehrozí nebezpečí exploze, je přesto
možné nebezpečí exploze ve směsi par se vzduchem.
Oxidační vlastnosti:
Nemá oxidační vlastnosti.
Další informace
Tenze par ( 20°C):: 6 hPa
VOC (EC) 2004/42/IIB (b) (250) <250

Datum vydání:
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Reaktivita
Reakce s peroxidy a jinými radikály.
Polymerizace za vyvíjení tepla.
Chemická stabilita
Stabilní při normálních teplotách a tlaku.
Možnost nebezpečných reakcí
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Kontakt s oxidačními činidly
Neslučitelné materiály
Peroxidy a jiné radikály
Nebezpečné produkty rozkladu
Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1

Informace o toxikologických účincích
a) Akutní toxicita
Typ testu Výsledek

Cesta expozice

Testovací
organismus
potkan
potkan
potkan

LD50
5000 mg.kg-1
orálně
LD50
> 2000 mg.kg-1
dermálně (OECD 402)
LC50
11,8 mg/l/4 hod
inhalačně
Směs je klasifikována jako akutně toxická při požití
b) Žíravost
Směs není klasifikována jako žíravá
c) Dráždivost
Směs není klasifikována jako dráždivá pro kůži, sliznice a oči. Může mít mírné dráždivé účinky na oko a
kůži, údaje nejsou dostatečné pro klasifikaci.
d) Senzibilizace
Směs nemá klasifikovánu senzibilizaci vdechováním a stykem s kůží.
e) Mutagenita
Směs nemá klasifikovány mutagenní účinky
f) Karcinogenita
Styren: Inhalační studie: NOAEL 4,34 mg/l (potkan , studie OECD 453)
Směs nemá klasifikovány karcinogenní účinky
g) Toxicita pro reprodukci
Styren (fertilita) studie OECD 416 (inhalačně páry)
NOAEL: 0,65 mg/l (potkan, rodiče)
0,22 mg/l (potkan, F2)
2,2 mg/l (potkan, rodiče)
Styren (teratogenita) (inhalačně)
NOAEL: 2,6 mg/l (vývojová toxicita), potkan
2,6 mg/l (teratogenita), potkan
LOAEL: 1,3 mg/l (matka), potkan
Směs není klasifikována jako toxická pro reprodukci
Další údaje
Informace není k dispozici
Styren
(CAS 100-42-5)

Datum vydání:
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ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1

Toxicita
Ryby
Název složky
styren
Řasy
styren

Testovací organismus
LC50 pimephales promelas
EC10 Pseudokirchneriella subcapitata
(EPA OTS 797.1050)
EC50 Pseudokirchneriella subcapitata
(EPA OTS 797.1050)

Doba trvání testu
96 hod

Výsledek
4.02 mg/l

96 hod

0.28 mg/l

72 hod

4.9 mg/l

21 dní

1,01 mg/l

Dafnie
styren

12.2
12.3

12.4
12.5
12.6

EC50 Daphnia magna (OECD 202)
NOEC Daphnia magna (OECD 211)

Další údaje
styren
NOEC (Eisenia fetida -žížala) (OECD – 207)
14 dní
Směs není klasifikována
Perzistence a rozložitelnost
Biodegradace styren: 70,9 % (activated slugde) (ISO DIN 9408, 28d, aerob)
Bioakumulační potenciál
BCF (vypočtený)
74
BCF (ryba)
13,5
Styren
Koc 352 ,
log Koc 2,55,
log Kow 2,95
Mobilita v v půdě
Data nejsou k dispozici.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Přípravek nemá vlastnosti PBT a vPvB, posouzeno dle přílohy XIII nařízení REACH
Jiné nepříznivé účinky
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Ohrožuje pitnou vodu už p i proniknutí malého množství do zeminy.

34 mg/l

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1

Metody nakládání s odpady
a) Vhodné metody pro odstraňování směsi nebo přípravku a znečištěného obalu:
Nespotřebované zbytky a přípravek zachycený při úniku do absorpčních materiálů se likviduje jako
nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech. Znečištěný povrch se po mechanickém odstranění
přípravku oplachuje velkým množstvím vody.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Obaly od výrobku je třeba co nejvíce vyprázdnit. Po vyčištění je možno je opět použít a nebo recyklovat
v souladu s materiálovým značením. Dále nepoužitelné obaly likvidujte v souladu s místními předpisy, za
obaly je placen zákonný poplatek firmě Eko-kom a.s.
b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
Nejsou uvedeny.
c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace
Není uvedeno.
d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Nejsou uvedeny.

Datum vydání:
Datum revize:
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu
UN 1866 PRYSKYŘICE, ROZTOK

14.1

14.2

UN číslo
1866
Náležitý název UN pro zásilku
Pozemní přeprava ADR
Železniční přeprava RID
Námořní přeprava IMDG:
Letecká přeprava ICAO/IATA:

14.3

PRYSKYŘICE, ROZTOK

PRYSKYŘICE, ROZTOK
RESIN SOLUTION
Resin solution
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Pozemní přeprava ADR

Železniční přeprava RID

Námořní přeprava IMDG:

Letecká přeprava ICAO/IATA:

3

3

3

Námořní přeprava IMDG:

Letecká přeprava ICAO/IATA:

III

III

III

Železniční přeprava RID

Námořní přeprava IMDG:

Letecká přeprava ICAO/IATA:

Železniční přeprava RID

Námořní přeprava IMDG:

Letecká přeprava ICAO/IATA:

3
Klasifikace
Pozemní přeprava ADR

14.4

Železniční přeprava RID

F1
Obalová skupina
Pozemní přeprava ADR

F1
Železniční přeprava RID

III
Výstražná tabule (Kemler)
Pozemní přeprava ADR

30
Bezpečnostní značka
Pozemní přeprava ADR

Poznámka
Pozemní přeprava ADR

14.5
14.6
14.7

Látka znečišťující moře: ne
EmS: F-E, S-E
Poznámka do přepravního dokladu: zvláštní ustanovení 640E
Kód pro tunely: D/E
Omezené množství 5L, Přepravní kategorie 3
Nebezpečnost pro životní prostředí
Není směsí nebezpečnou pro životní prostředí při přepravě.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Nejsou
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepřepravuje se

PAO: CAO: -

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1

15.2

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Prováděcí předpisy k tomuto zákonu
Nařízení ES 1907/2006 (REACH)
Nařízení ES 1272/2008 (CLP)
Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno
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ODDÍL 16: Další informace
a)

Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize
List je vydáván nově
Historie revizí:
Verze
Datum
Změny

b)

Klíč nebo legenda ke zkratkám
DNEL
Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází
k nepříznivým účinkům)
PNEC
Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k
nepříznivým účinkům)
PEL
přípustný expoziční limit dlouhodobý (8 hodin)
NPK-P
nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
CLP
nařízení ES 1272/2008
REACH
nařízení ES 1907/2006
PBT
látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
vPvB
látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se
Xn
Zdraví škodlivý
Xi
Dráždivý
F
Vysoce hořlavý
N
Nebezpečný pro životní prostředí
Flam. Liq. 3
Hořlavé kapaliny, kategorie 3
Acute Tox. 4
Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Eye Irrit. 2
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
Skin Irrit. 2
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Asp. Tox. 1
Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1
STOT RE 1
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění
STOT SE 3
dýchacích cest
Water-react. 2
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 2
Flam Sol. 1
Hořlavé tuhé látky, kategorie 1
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické
STOT SE 3
účinky
Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl
dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení
H332
Zdraví škodlivý při požití.
H226
Hořlavá kapalina a páry.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H315
Dráždí kůži.
H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372
Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H261
Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H228
Hořlavá tuhá látka.
H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R10
Hořlavý
R11
Vysoce hořlavý
R15
Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

c)

d)
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R38
R48/20
R36/37/38
R51/53
R65
R67
S2
S23
S24/25
S26
S46
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S51
S56
e)
f)
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Zdraví škodlivý při vdechování.
Dráždí kůži
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici
vdechováním.
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte páry/aerosoly
Zamezte styku s kůží a očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné
odpady.

Pokyny pro školení
Běžné školení pro zacházení s chemickými látkami.
Další informace
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro
konkrétní aplikaci. Za nakládání s přípravkem odpovídá uživatel. Pracovníci, kteří přicházejí do styku
s nebezpečnými látkami nebo přípravky, musí být organizacemi v potřebném rozsahu seznámeni s účinky
těchto látek nebo přípravků, se způsobem, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními a se zásadami
první pomoci.

